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1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2545 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด  

 1.2 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาล 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลดงเจน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 



 
 
 

 
 2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงเจน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง       ที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงเจน มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
หรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลดงเจน 

2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงเจน สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงาน
ของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือ
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี  

 2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงเจน ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงเจน มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาล ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของเทศบาล 
 

 
 

2. วัตถุประสงค ์



 
 

เทศบาลต าบลดงเจน แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าทีจ่ัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงเจน ตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลต าบลดงเจน เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลดงเจน บรรลุผลตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้
จะค านึงถึง 
   ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๓.๓.๒ การจัดประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี



  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนด
ค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยที่ส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น จากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็นดงันี้ 
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบการกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน กรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ



คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน กรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง          ที่เหมาะสม (Right 
Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างาน ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลา
มาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไป
วิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้
อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน 
เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องวางแผนอัตราก าลัง 

  การวางแผนก าลังคน หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีจะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น 
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนก าลังคน พิจารณาสิ่งที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 



1. ก าลังคนที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่ คุ้มกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
หรือไม่ 

2. มีแผนการพัฒนาคนอย่างไร เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 
3. อัตราการสูญเสียก าลังคน ประเภท ระดับ สายงานใด ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด 
4. จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการใดในการพยากรณ์ก าลังคนจึงจะเหมาะสมและคาดว่าจะได้ผล

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
5. การสรรหาจะกระท าโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการขาดแคลน

ก าลังได้อย่างดีที่สุด 

  วัตถุประสงค์การวางแผนก าลังคน 
1. เพ่ือให้ได้มาและธ ารงรักษาก าลังคนไว้ในจ านวนและคุณภาพที่ต้องการ 
2. ใช้อัตราก าลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3. เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับก าลังคน 
4. เป็นจุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพก าลังคนจะเชื่อมโยงไปสู่การเกลี่ย

ก าลังคน 

3.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  3.2.1  แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ

เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลต าบล  ดงเจน ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการ
ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ   
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการ
จ้างลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มี
คนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  



- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่
มีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  
เทศบาลต าบล      ดงเจน ประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลจึงก าหนด
พนักงานจ้าง 2 ประเภทคือ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเงินรายได้จากเทศบาลต าบลดงเจน 

 
แผนภูมิอัตราก าลัง 

แสดงสัดส่วนบคุลากรในสังกัดเทศบาลต าบลดงเจน 

 
 

 
 

                     3.2.2  แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่ง 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลดงเจนมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลต าบลดงเจน ได้
พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถ



บริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

- ส านักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผนนโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
บริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

- กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การ
บริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
 3.2.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 



จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของเทศบาลต าบลดงเจน ไม่
อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้อง
สม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and 
Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่า
หนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

เทศบาลต าบลดงเจน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลดงเจน ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective  :  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลดงเจน
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลดงเจน จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน งาน
กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในสังกัดของกองการศึกษา เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure  :  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลดงเจน  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการ
พิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลดงเจน  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  



วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างประเภท
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

ในส่วนราชการที่มีปริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจ านวนปริมาณงานจัดตั้ง
เป็นฝุาย ขึ้นตรงต่อส่วนราชการนั้นและมีหัวหน้าฝุายเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาจากผู้อ านวยการกอง ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝุายนั้น 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

- พิจารณางานพนักงานเทศบาล ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระค่างานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 
- พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หรืองานหลักของ 

 เทศบาลต าบลดงเจน 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

 สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลดงเจน ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการในแต่ละ
ต าแหน่งเพื่อก าหนดเป็นอัตราก าลังคนในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า ดังนี้   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี
 

หมายเหตุ 
1.  230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วัน โดยประมาณ 
2.  6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3.  1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4.  82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800  นาที 

 

 กระจกด้านที่  4 Driver :   เป็นการน าผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของ เทศบาลต าบลดงเจน  
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลดงเจน) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน ที่ต้องใช้ 



ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้อง
และตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลดงเจน  

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues  :  น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น 
หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุายมาก จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีก
ตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณ
และงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลดงเจน พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบัน
ของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองการศึกษา  

 ประเด็นเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กร  เนื่องจากเทศบาลต าบล   ดง
เจน เป็นองค์กรทีม่ีพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่เขตชุมชนเมือง มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 9 ก.ม. 
จึงท าให้มีมาผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการพิจารณาถึงการ
เตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังทดแทนกันได้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะโดยเฉพาะการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรอืการมอบหมายให้แต่
ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
ก าลังคนได ้

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการ
สอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หนังสือแจ้งเวียนถึงความต้องการอัตราก าลังจาก
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง การสอบถาม หรือการขอค าแนะน า ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ของเทศบาลต าบลดงเจน  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking  :  เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบลขนาด
เดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลท่าวังทอง ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ซึ่ง
เทศบาลดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน มีจ านวนหมู่บ้าน ประชากร  ลักษณะภูมิประเทศ  
บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 

 

 



การเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพื้นที่ใกล้เคียง 

ล าดับ รายการ เทศบาลต าบลดงเจน เทศบาลต าบลท่าวังทอง 

1 ส่วนราชการ มี 5 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
 

มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2 จ านวนพนักงานเทศบาล จ านวน 37 อัตรา ดังนี้ 
ปลัดเทศบาล     1 อัตรา 
1. ส านักปลัดเทศบาล  12 อัตรา 
2. กองคลัง       7 อัตรา 
3. กองช่าง        6 อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  3 อัตรา 
5. กองการศึกษา   8 อัตรา 
     

จ านวน 45 อัตรา ดังนี้ 
ปลัดเทศบาล     1 อัตรา 
รองปลัดเทศบาล  3 อัตรา 
ตรวจสอบภายใน  1 อัตรา 
1. ส านักปลัดเทศบาล  19 อัตรา 
2. กองคลัง     11 อัตรา 
3. กองช่าง       6 อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  4 อัตรา 

3 ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  คน จ านวน -  คน 

4 จ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา 

จ านวน 4 อัตรา 

จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักปลัด  5 อัตรา 
2. กองคลัง     1 อัตรา 
3. กองช่าง     2 อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  1 อัตรา 
 

5 จ านวนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 23 อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 7 อัตรา 
2. กองคลัง    4 อัตรา 
3. กองช่าง    5 อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  7 อัตรา 
5. กองการศึกษา – อัตรา  

 

จ านวน 12 อัตรา ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล  7 อัตรา 
2. กองคลัง     1 อัตรา 
3. กองช่าง     4 อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  - อัตรา 

 



6 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

65,226,470 บาท 80,411,000 บาท 

แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคยีง 

 
 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลดงเจน และเทศบาลต าบลท่าวังทอง จะเห็นได้ว่า
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลดงเจน มีจ านวน 5 ส่วนราชการและเทศบาลต าบลท่าวังทอง  มีจ านวน     4 ส่วน
ราชการ จ านวนบุคลากรของเทศบาลต าบลดงเจนและเทศบาลต าบลท่าวังทอง มีจ านวนเท่ากัน คื อ    66 อัตรา , 
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เทศบาลต าบลท่าวังทอง มีงบประมาณท่ีมากกว่าเทศบาลต าบลดงเจน คือเทศบาลต าบล
ดงเจนมี 65,226,470 บาท และเทศบาลต าบลท่าวังทองมี 80,411,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรของเทศบาลต าบลดงเจน กับเทศบาลต าบลท่าวังทอง จะเห็นได้ว่า
จ านวนและต าแหน่งที่แตกต่างกันอยู่หลายต าแหน่ง หลายอัตรา จ านวนซึ่งสามารถเปรียบเทียบต าแหน่งและงานที่
แตกต่างกันในแต่ละกองได้ดังนี้ 
  1.ส านักปลัดเทศบาล  



     ต าแหน่งที่แตกต่างกันของเทศบาลต าบลดงเจนกับเทศบาลต าบลท่าวังทองอย่างเห็นได้ชัด คือ
เทศบาลต าบลดงเจน จ านวนพนักงานเทศบาลต าบลดงเจนที่น้อยกว่าเทศบาลต าบลท่าวังทอง จ านวน 7 อัตรา 
ในขณะที่จ านวนพนักงานจ้างทั่วไปมีจ านวนที่เท่ากันคือ 7 ซึ่งเทศบาลต าบลดงเจนในส่วนของส านักปลัดเทศบาล
ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ด้านข้อกฎหมายที่เกิดจากปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมาก อย่างเช่นร่างเทศบัญญัติ  
การแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายเทศบัญญัติ  นิติ
กรรม  สัญญาต่าง ๆ  ของเทศบาล  ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อ
กฎหมายและข้อเท็จจริงในการร่างเทศบัญญัติ  สอบสวนพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การด าเนินการทางคดีที่เกิดจากการท าผิดเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ฯลฯ  
ตลอดจนฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  รวมถึงการติดต่อประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  
ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีต าแหน่ง นิติกร  ในการท า
หน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ  การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัย  การร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การด าเนินการทางคดี จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
  2.กองคลัง 
   ต าแหน่งในกองคลัง จ านวนพนักงานเทศบาลที่น้อยกว่าเทศบาลต าบลท่าวังทอง จ านวน 
4 อัตรา ในขณะที่จ านวนพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลดงเจนมีมากกว่า แต่กองคลังเทศบาลต าบลดงเจน
สามารถที่จะบริหารจัดการคนภายในองค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันกองคลังมี
ต าแหน่งว่างคือ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) และ นายช่างส ารวจ (ปง./ชง.) โดยในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุที่ว่าง
นั้นได้ให้บุคลากรในสังกัดรักษาการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และในรอบการปรับแผนอัตราก าลังถัดไป กองคลัง
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานพัสดุ  เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสายวิชาการ เพ่ือลดการโอน 
ย้าย ของงานพัสดุ จึงจะก าหนดต าแหน่งใหม่ คือ นวก.พัสดุ (ปก./ชก.) และยุบเลิกต าแหน่ ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
(ปง./ชง.)  ในการต าแหน่งนายช่างส ารวจ ได้ประชาสัมพันธ์รับโอน โดยหากยังไม่มีคนมาด ารงต าแหน่งเทศบาล
ต าบลดงเจนจะด าเนินการสรรหาโดยรายงานให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสรรหา 
  3.กองช่าง 
   ต าแหน่งในกองช่าง ทั้งเทศบาลต าบลดงเจนและเทศบาลต าบลท่าวังทอง มีจ านวน
พนักงานเทศบาลที่เท่ากันคือ 6 อัตรา และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลดงเจนมีน้อยกว่าเทศบาลต าบลท่าวังทอง 1 
อัตรา แต่กองช่างเทศบาลต าบลดงเจนสามารถที่จะบริหารจัดการคนภายในองค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันกองช่างมีต าแหน่งว่างคือ หัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) และวิศวกร
โยธา (ปก./ชก.) โดยเทศบาลต าบลดงเจน ได้ด าเนินการสรรหาโดยรายงานให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสรรหา              
                     
 



   4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลมีพนักงานเทศบาลจ านวน 3 
อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา เทศบาลต าบลท่าวังทองมีพนักงานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 1 อัตรา จะเห็นได้ว่ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลดงเจน ในภาพรวมนั้นมี
ผู้ปฏิบัติงานมากกว่า และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการคนภายในองค์กรให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
  5.กองการศึกษา  
   เทศบาลต าบลท่าวังทอง ไม่มีกองการศึกษา แต่พนักงานเทศบาลที่ท าหน้าที่ในเกี่ยวกับ
การศึกษา สังกัดอยู่ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งหากพิจารณาจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กแล้ว เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงหมั้น 
มีนักเรียนจ านวน 55 คน : ครู 7 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจน มีนักเรียนจ านวน 15 คน : ครู 1 คน หาก
พิจารณาดูแล้วจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนถือว่าเกินความจ าเป็น  จึงยุบต าแหน่งที่ว่างจ านวน 1 อัตรา   

ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ของเทศบาล
ต าบลดงเจน ส านักปลัดเทศบาลจะมีการขอก าหนดต าแหน่งใหม่ในต าแหน่ง นิติกร (ปก./ชก.) และกองการศึกษา
จะยุบต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) ที่ว่างมานานและไม่มีการสรรหาคนมาแทนและเพ่ือเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนต าแหน่งที่ว่างทั้งสายงานผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเจน ได้แจ้งให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการ
สรรหา และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างเทศบาลต าบลดงเจนได้แจ้งให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสรรหา ยกเว้น ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) และ นายช่างส ารวจ (ปง./ชง.) ที่ยังด าเนินการสรรหาโดยการประชาสัมพันธ์รับโอน 
ในต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จะมีการยุบเลิก และก าหนดต าแหน่งใหม่ คือ นวก.พัสดุ (ปก./ชก.) เพ่ือ
ลดการโอน ย้าย ของต าแหน่งดังกล่าว และหากยังไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่งเทศบาลต าบลดงเจนจะพิจารณาให้ กสถ.
ด าเนินการสรรหา ซึ่งถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งครบตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป  

ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
  1. วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงเจน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเจน  
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลดงเจน 
  ๒.  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลดงเจน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  
  4. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบลดงเจน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ต้อง



ปฏิบัติอย่างแท้จริงและต้องค านึงถึงโครงการส่วนราชการและจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า   ในเทศบาล
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  5. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้างจ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลดงเจน 

6. จัดท ากรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 
ร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่าย 

7.  ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง 

 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลต าบลดงเจน การก าหนดอัตราก าลังคน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลดงเจน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1) ท าให้เทศบาลต าบลดงเจน สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ เทศบาลต าบลดงเจน สามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่ เทศบาลต าบลดงเจน จะ
เผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
  2) ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลดงเจน  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

   3) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลดงเจน ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของเทศบาล
ต าบลดงเจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
  4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลง
ได ้
  5) ช่วยให้เทศบาลต าบลดงเจน สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลดงเจน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล
ดงเจน เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 



  7) ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผล
ส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 เพ่ือให้การวางแผนกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลดงเจน มีความครบถ้วนสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลดงเจน ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลดงเจน โดยท าการประชาคมหมู่บ้านว่ามีปัญหาอะไร และต้องการให้เทศบาลต าบลดงเจน 
ด าเนินการแก้ไขในเรื่องใด 

 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงเจน แบ่งออกเป็น 
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.1 สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางยังไม่สะดวกเป็นดิน  ลูกรัง 

ถนนบางแห่งช ารุด 
1.2  ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
1.3  ปัญหาไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ 
1.4  ปัญหาการระบายน้ าของถนนในหมู่บ้าน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ปัญหาด้านการว่างงาน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
2.2  ปัญหาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ า 
2.3  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

3. ด้านสังคม 
3.1  ปัญหาด้านยาเสพติด ในพ้ืนที่ยังมีผู้เสพยา 
3.2  ปัญหาด้านผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
3.3  ปัญหาด้านผู้สูงอายุไม่มีญาติพ่ีน้อง หรือไม่มีคนดูแล 

4. ด้านการเมืองการบริหาร 
4.1  ประชาชนยังให้ความสนใจในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต่ า 
4.2  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
4.3  ประชาชนขาดความสนใจในการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของท้องถิ่น 
4.4  ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายท้องถิ่น 
4.5  ปัญหาการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพ้ืนที่ขาดความเข้มแข็ง 

คณะกรรมการขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี 

4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  



 
 
 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ไม่มี

แหล่งกักเก็บน้ า 
5.2  ปัญหาด้านการก าจัดขยะ การเก็บขยะในพ้ืนที่ที่มีมากขึ้น 
5.3  ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ าธรรมชาติแห้ง ไม่มีน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา 

หรือใช้ในการอุปโภค บริโภค 

 4.2 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  ต้องการให้ปรับปรุง พัฒนาและบ ารุงรักษาถนน ถนนภายในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้สะดวก และขยายความกว้างของถนน 

1.2  ต้องการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาคในเขตเทศบาล ทั้ง 16 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล 

1.3  ต้องการให้มีไฟฟูาและแสงสว่างอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
1.4  ต้องการให้มีการสร้างรางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลดงเจน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ต้องการให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

ยกระดับรายได้ 
2.2  ต้องการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.3  ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านสังคม 
3.1  ต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ความรู้ด้านการปูองกันปัญหายาเสพติดต่างๆ 
3.2  ต้องการให้ผู้ด้อยโอกาสมีผู้ดูแล 
3.3  ต้องการให้มีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ 

4. ด้านการเมืองการบริหาร 
4.1  ต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่นให้กับผู้น าหรือประชาชน

ในพ้ืนที่ 
4.2  ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 
4.3  ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้น าหรือคณะกรรมการในเรื่องการ

พัฒนา หรือเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานกลุ่ม  
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  ต้องการให้มีการสนับสนุนการปลูกปุาเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า และเพ่ือทดแทนปุาที่เสื่อม
โทรม 



5.2  ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะในชุมชนและมีระบบคัดแยกขยะตามแบบมาตรฐาน 
5.3  ต้องการให้มีบริการแจกจ่ายน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ให้แก่หมู่บ้านที่น้ าไม่เพียงพอ 

 
 

 
 

 

การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดงเจน นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงเจน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลดงเจน 
จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมี
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลต าบลดงเจน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการ
พัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงตนเองในท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงเจน ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้
ทราบว่าเทศบาลต าบลดงเจน มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก 
SWOT เทศบาลต าบลดงเจน ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ และตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า   มาตรา 50(2) 
๒. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  มาตรา 16(4) 
๓. การสาธารณูปการ   มาตรา 16(5) 
๔. การจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค   มาตรา 51(1) 
๕. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์    มาตรา 51(2) 
๖. การจัดให้มีตลาด      มาตรา 51(3) 
๗. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน    มาตรา 51(4) 
๘. การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน     มาตรา 51(7) 
๙. การควบคุมอาคาร   มาตรา 16(28) 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเจน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้
ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของเทศบาลต าบลดงเจน ยังเป็นอ าเภอที่อยู่
ใกล้เคียงกับเมืองพะเยา การคมนาคมสะดวก  

 
จุดอ่อน 

มีบางหมู่บ้านที่น้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จ าเป็นต้องขอขยายเขตประปา
ภูมิภาค  
โอกาส 

มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม   
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ     มาตรา 50(4) 
2. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ   มาตรา 50(7) 
3. การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของประชาชน    มาตรา 51(5)              
4. การให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้       มาตรา 51(6)                              
5. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ    มาตรา 16(6) 
6. การจัดการศึกษา     มาตรา 16(9) 

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเจน  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ก าหนดไว้ในนโยบาย
อย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยังขาดแคลน

บุคลากร ผู้ให้ค าแนะน าและติดตามผล ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมีความเชื่อดั้งเดิม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่ 
โอกาส 

เทศบาลต าบลดงเจน ได้รับความสนใจจากหน่วยงานอ่ืนที่จะให้บริการและความรู้  ตลอดทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 



ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน
โภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกท้ิงพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา 
งานท ารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 
 
 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   มาตรา 50(1) 
๒. การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง     มาตรา 50(5) 
3. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   มาตรา 16(12) 
4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
    มาตรา 16(17) 
5. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์     มาตรา 16(21) 
6. การผังเมือง    มาตรา 16(25) 
7. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร     มาตรา 16(26) 
8. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    มาตรา 16(29) 
9. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา  ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     มาตรา 16(30) 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและลัทธิเสรีภาพของประชาชน  
     มาตรา 16(15) 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จุดแข็ง 

เทศบาลต าบลดงเจน  มีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถดูแลตัวเองได้  เทศบาล
ต าบลดงเจน จึงมีความพยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง แห่ไม้ค าศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาลต าบล  ดงเจน กับ
ประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน  และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีการประสานงานกัน
เป็นอย่างดี   

ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  โดย
เน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผนงาน โครงการ 
และเปูาหมายการท างาน เป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝุายทั้งฝุายบริหาร สภา ข้าราชการ  และประชาชน 



นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็น
ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชนยัง

ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย 

โอกาส 
กฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้นกระแส
ความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับ
ความนิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนท าให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินตามแผนงานและการวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของ
การควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจากกรม หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว         มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. การเทศพาณิชย์     มาตรา 51(9) 
๒. การท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง     มาตรา 16(1)                       
๓. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน    มาตรา 16(7)                       
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว    มาตรา 16(8 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

จุดแข็ง 
พ้ืนที่ เทศบาลต าบลดงเจน เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ น้อยหน่า 

มันส าปะหลัง ข้าว ล าไย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่สวยงาม  



จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลดงเจน มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว

และการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพและการแปร
รูป  

 
 

โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมีส่วน

ร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้เกิดหนี้สินภาค

ประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ท าให้ความต้องการของประชาชนมาก
ขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้ 

 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 
   มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   มาตรา 51(3) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มาตรา 16(24) 
3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  มาตรา 16(27) 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเจน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 

จุดอ่อน 
เทศบาลต าบลดงเจน ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการด าเนินงานที่ผ่านมา  

ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเปูาหมาย  และ
การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พ้ืนที่มาก  การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มี
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง  และท่ีส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เช่น  การก าจัดขยะและการคัดแยกขยะของครัวเรือน 

 



โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น

กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้างจิตส านึกของประชาชน  
ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก  มีการตั้งเครือข่ายคนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ

และมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  ยังไม่ได้ให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  หรือการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ า เป็นต้น 

 
5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
   มาตรา 16(11) 
๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มาตรา 16(9) 
๓. การจัดการศึกษา     
๔. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ  โครงสร้างการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้บริหารก็ให้
ความส าคัญและส่งเสริม โดยการจัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีประจ าปี  

จุดอ่อน 
การจัดการศึกษาของเทศบาลต าบลดงเจน ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่  ถึงแม้จะมีบุคคลากรตาม

โครงสร้าง แต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากร
ทางด้านการศึกษายังขาดการท างานแบบมืออาชีพ ขาดการประสานงานที่ดี  ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจใน
หลักธรรม ค าสอนของศาสนา มีความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสากลปฏิบัติ 

 



โอกาส 
ในพ้ืนที่อ าเภอภูกามยาว มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ   

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
   บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  
๓. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น  
๔. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง  

1. เทศบาลต าบลดงเจน มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. เทศบาลต าบลดงเจน พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
3. เทศบาลต าบลดงเจน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

จุดอ่อน  
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลดงเจน 

               ในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 



3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการท างาน  
เช่น อินเตอร์เน็ต ไลน์ ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ 
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบล ในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดได้ให้อ านาจของเทศบาลต าบลด าเนินการและให้วิเคราะห์
ว่าภารกิจดังกล่าวจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลดงเจนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของ เทศบาล
ต าบลซึ่งจะต้องเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเจน เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            ตามท่ีเทศบาลต าบลดงเจน ได้รวบรวมประเด็นภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลและ
วิเคราะห์ภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการแล้ว เทศบาลต าบลดงเจน ได้พิจารณาก าหนดเป็นภารกิจหลักและภารกิจ
รอง  โดยจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ ดังนี้ 

ภารกิจหลัก 
๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นถนน เป็นต้น 
๒.  ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 

 3.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
           

  ภารกิจรอง 
๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  2.  สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ 
  3.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
  4.  การจัดการ การบ ารุงและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

          6.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 7.  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8.  ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
          9. ด้านการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
         ๑0.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
         ๑1.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
         ๑2.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
         13.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                    14. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
         15. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่เทศบาลต าบลดงเจนจะด าเนินการ 



 
 
 
 
 

 

  ปัญหาการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  เทศบาลต าบลดงเจน  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  
5 ส่วน ได้แก่ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 

มีกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 34 อัตรา ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา ครู จ านวน    3 
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 23 อัตรา ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลต าบลดงเจน ประสบปัญหาในภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
เนื่องจากข้อจ ากัดในการตั้งงบประมาณประกอบกับพนักงานในสังกัดมีอัตราเงินเดือนสูงท าให้ไม่สามารถก าหนด
ต าแหน่งที่มีความต้องการและความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสามารถแยกปัญหาของแต่ละส่วนราชการ
ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างส่วนราชการ 3 ฝุายคือฝุายอ านวยการ ฝุายธุรการและฝุาย
ปกครอง มีกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล จ านวน 12 อัตรา ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 7 
อัตรา มีต าแหน่งว่าง 1 อัตรา คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.)  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของ
งานกับจ านวนบุคลากรของส านักปลัดที่มีอยู่ ยังต้องการพนักงานอีก 1 ต าแหน่ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีต าแหน่ง นิติกร  ในการท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ  
การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัย  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การ
ด าเนินการทางคดี จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และให้
ยุบเลิกต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.) และก าหนดต าแหน่งใหม่ในรอบปรับปรุงแผนอัตราก าลังใน
รอบถัดไปและโครงสร้างของส านักปลัดให้ปรับเกลี่ยงานต าแหน่ง นักจัดงานงานทั่วไป จากเดิมสังกัดฝุาย
อ านวยการ ไปสังกัดฝุายธุรการ  

2.  กองคลัง  มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝุาย  คือฝุายบริหารงานคลังและฝุายพัฒนารายได้  มี
กรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  จ านวน  7  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา มีพนักงานเทศบาล
ต าแหน่งว่างจ านวน 3 อัตรา คือผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานให้ 
กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสอบ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) นายช่างส ารวจ 
(ปง./ชง.) ซึ่งหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ปัญหาที่ผ่านมาและปัจจุบันของกองคลัง  คือปัญหาขาด
บุคลากรมาทดแทนกรณีข้าราชการโอน(ย้าย) จึงก าหนดต าแหน่งใหม่คือ นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) เ พ่ือลดอัตรา

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

 



การโอน(ย้าย) ของบุคลากรในสังกัด และยุบเลิกต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) เพื่อลดค่าใช้จ่าย และปัจจุบัน
มีเพียงพนักงานจ้างเหมาบริการมาช่วยปฏิบัติงาน  จึงเป็นปัญหาการใช้คนไม่ตรงกับงาน  

3.  กองช่าง  มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝุาย คือฝุายแบบแผนและก่อสร้าง และฝุายการโยธา มี
กรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล จ านวน  6  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา มีต าแหน่งว่างจ านวน 2 
อัตรา คือต าแหน่งหัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) และวิศวกรโยธา (ปก./ชก.)  ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรของกอง
ช่าง  ยังขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟูา เพื่อให้บริการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ประชาชน จึงก าหนด
ต าแหน่งใหม่ คือ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถกระเช้าไฟฟูา) ในรอบการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
รอบถัดไป 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีโครงสร้างส่วนราชการ  2 ฝุาย  คือ ฝุายบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝุายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พนักงานจ้าง 7 อัตรา  ต าแหน่งว่าง 
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและ
คุณภาพของงานกับจ านวนบุคลากรของกองสวัสดิการสังคม  ยังสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5.  กองการศึกษา  มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝุาย คือฝุายบริหารงานการศึกษา และฝุาย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล จ านวน 5 อัตรา ครู 3 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา มีต าแหน่งว่าง 1 อัตรา คือฝุายบริหารงานการศึกษา และต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กฯ (คุณวุฒิ) 1 อัตรา ในต าแหน่งฝุายบริหารงานการศึกษา ปัจจุบันหน่วยงานให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการ
สอบอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง และต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ เป็นต าแหน่งว่าง หากพิจารณา
จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กแล้ว  เป็นไปตามสัดส่วนของ
ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงหมั้น มีนักเรียนจ านวน 55 คน : ครู 7 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจน มีนักเรียนจ านวน 15 คน : ครู 1 คน หากพิจารณาดูแล้วจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนถือ
ว่าเกินความจ าเป็น  จึงยุบเลิกต าแหน่งดังกล่าวในการปรับปรุงแผนอัตราก าลังรอบถัดไป   

ปัญหาโครงสร้างส่วนราชการและการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลดงเจน ในภาพรวม
ทั้งหมดท่ีเป็นปัญหาในปีที่ผ่านและปัจจุบัน คือหน่วยงานประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทศบาลต าบลดงเจนเป็นเทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล หัวหน้าส่วนราชการมี
อัตราเงินเดือนสูง ส่งผลให้เมื่อน าภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมี
อัตราลดต่ าลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่แท้จริง เทศบาลต าบลดงเจน จึงต้อง
ตระหนักและพึงระวังในการก าหนดต าแหน่งและอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม หากในอนาคตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเรียกชื่อเงินอุดหนุนและ/หรือการก าหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็นงบประมาณ
รายจ่ายขึ้นอาจท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เกินกว่า
ร้อยละ 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2566) จึงได้วิเคราะห์ค่างานและปริมาณงานก าหนดต าแหน่งที่มีความจ าเป็นและต้องการอย่าง



แท้จริงให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่ปัจจุบันและเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต เพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลต าบลดงเจน  ต่อไป 
 
 
ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 1.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลังและ
การจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 2.   การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 
 3.   กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างไม่ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบ  

แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง 

พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ใน

การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้
รางวัล ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ  ส่งเสริม 
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากร
เหล่านี้เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  การพัฒนาเพ่ิมพูน
ขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 
เทศบาลต าบลต าบลดงเจน  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจ

รองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยเทศบาลต าบลดงเจน ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้
ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลดงเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเ ร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และ
งานสนับสนุนส่วนราชการอ่ืน 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงิน
บ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานงบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลยานพาหนะ  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  งานเกี่ยวกับแผนงาน  และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขตามมาตรฐานบริการสาธารณะด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน 
มาตรฐานการพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอย มาตรฐานการพัฒนาการด าเนินการด้านเอดส์  มาตรฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะ มาตรฐานหอพักและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ด้านการลงทุน 
ทรัพยากรธรรมชาติและงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้ง
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งาน
โรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึก
และส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 



ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบนั 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
 

ฝ่ายธุรการ 
-  งานแผนและงบประมาณ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานธุรการ 
-  งานระบบงานคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
ฝ่ายอ านวยการ 
-  งานการเจ้าหน้าท่ี 
-  งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งานเลือกตั้งและกิจการสภา 
-  งานนิติการ 
 
 
 
 
ฝ่ายปกครอง 
-  งานทะเบียนราษฎรและบตัรประชาชน 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
 

ฝ่ายธุรการ 
-  งานแผนและงบประมาณ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานธุรการ 
-  งานระบบงานคอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
-  งานการเจ้าหน้าท่ี 
-  งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งานเลือกตั้งและกิจการสภา 
-  งานนิติการ 
 
 
 
 
ฝ่ายปกครอง 
-  งานทะเบียนราษฎร 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรบั
เปลี่ยนแปลง และสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลกัธรรมาภิ
บาล 
5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบคุลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการ
ท างาน และพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.3 พัฒนา สนับสนุน และบรกิารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว กจิกรรมการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
1.4 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
และเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานใน
ระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม ศึกษา และ
วัฒนธรรม 
2.7  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 ปกปูอง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
4.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
-  งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานระเบียบการคลัง 
-  งานสถิติการคลัง 
-  งานธุรการ 
 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
 

 
 

๓. กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานสถาปัตยกรรม 
-  งานผังเมือง 
-  งานธุรการ 
 
ฝ่ายการโยธา 
-  งานสาธารณูปโภค 
-  งานสวนสาธารณะ 
-  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

๒. กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
-  งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานระเบียบการคลัง 
-  งานสถิติการคลัง 
-  งานธุรการ 
 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
 

 
 

๓. กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานสถาปัตยกรรม 
-  งานผังเมือง 
-  งานธุรการ 
 
ฝ่ายการโยธา 
-  งานสาธารณูปโภค 
-  งานสวนสาธารณะ 
-  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
 
 

ภายในและตามแนวชายแดน 
4.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน
และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
4.4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านสังคม ศึกษา และวัฒนธรรม 
2.1  พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้  ชุมชนมีภูมิตา้นทานก าหนด
วาระการพัฒนา เพือ่ให้เกิดความเข้มแขง็ของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม ศึกษา และ
วัฒนธรรม 
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจดั
สวัสดิการประชาชน กลุ่มเปูาหมาย เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบคุลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรบั
เปลี่ยนแปลง และสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
-  งานสุขาภิบาลอนามยัและสิ่งแวดล้อม 
-  งานวางแผนสาธารณสุข 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานธุรการ 
 
 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
-  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
-  งานส่งเสริมสุขภาพ 
-  งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
-  งานสัตว์แพทย ์
 
 
๕.  กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานแผนงานและโครงการ 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 
-  งานธุรการ 
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-   งานกีฬาและนันทนาการ 
-   งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
-  งานสุขาภิบาลอนามยัและสิ่งแวดล้อม 
-  งานวางแผนสาธารณสุข 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานธุรการ 
 
 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
-  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
-  งานส่งเสริมสุขภาพ 
-  งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
-  งานสัตว์แพทย ์
 
 
๕.  กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานแผนงานและโครงการ 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 
-  งานธุรการ 
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-   งานกีฬาและนันทนาการ 
-   งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
3.1 อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพือ่ความ
ยั่งยืน 
3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
อปท.เพื่อการสนับสนุนการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม ศึกษา และ
วัฒนธรรม 
2.1  พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้  ชุมชนมีภูมิตา้นทานก าหนด
วาระการพัฒนา เพือ่ให้เกิดความเข้มแขง็ของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.2  การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
การศึกษาทกุระดับ เพือ่พัฒนาประชาชนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 
2.4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 
2.6  ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน 

 
 

 

 

 



วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเจน ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลดงเจน  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  จุดแข็ง (Strength)  

1. อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ท าให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง 

2. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง ท าให้มีความคล่องตัวในการ
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

3. มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์และบุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรได้
ทันท่วงที 

4. มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
5. สามารถออกกฎหมาย (เทศบัญญัติ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองและขาดจิตส านึก

ในการพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล มุ่งแต่จะพัฒนาเฉพาะชุมชนของตน 
3. ประชาชนชาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นระดับต าบล 
4. ความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ของบุคลากรท้องถิ่น 
5. บุคลากรไม่มีขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
6. งบประมาณด้านการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรมีจ ากัด 
7. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้เพื่อการพัฒนา มีไม่เพียงพอกับงานท่ีรับผิดชอบ 
8. ผู้น าท้องถิ่นยังขาดหรือมีข้อจ ากัดในวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
9. ขาดการประสานงาน การบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกัน 
10. ระดับการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นยังมีน้อย 
11. ขาดแหล่งให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงออกในการพัฒนาท้องถิ่น 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลเรื่องการถ่ายโอนงานเกี่ยวกับการพัฒนาให้ท้องถิ่นด าเนินการและให้ความ

เป็นอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น 
2. รัฐบาลได้กระจายงบประมาณลงสู่กับท้องถิ่นมากข้ึน 
3. การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 



ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threat) 
1. บุคลากร เครื่องมือ เทคนิค งบประมาณในการพัฒนางานสาธารณูปโภค สาธารณูปการมี

จ ากัด ไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีเทคนิค หรือโครงการขนาดใหญ่ได้ 
2. ข้อสั่งการ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
3. หน่วยงานตรวจสอบการมุ่งที่จะจับผิดมากกว่าการแนะน าให้ปฏิบัติ 

 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง
อัตราก าลังของเทศบาลต าบลดงเจน  เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี ้
 

  1.  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน    1    ต าแหน่ง 
ส านักปลัดเทศบาล 
              มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท าร่างเทศบัญญัติ   การ
ประชุมสภา การจัดท าระเบียนสมาชิกเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง 
งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาใน หน้าที่และความ
รับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาล
ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการใน
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน     1     ต าแหน่ง 
2. หัวหน้าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จ านวน     1     ต าแหน่ง 
3. หัวหน้าฝุายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน     1     ต าแหน่ง 
4. หัวหน้าฝุายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน     1     ต าแหน่ง 
5. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    จ านวน     1     ต าแหน่ง  
6. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.)   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
10. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
11. เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
12. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จ านวน      1     ต าแหน่ง 
13. นักการ      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
14. พนักงานขับรถยนต์     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน      2     ต าแหน่ง 



16. พนักงานดับเพลิง     จ านวน      3     ต าแหน่ง 
17. คนงานทั่วไป     จ านวน      1     ต าแหน่ง 

กองคลัง  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงิน
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (ว่าง) จ านวน      1   ต าแหน่ง 
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)     จ านวน      1     ต าแหน่ง  
7. นายช่างส ารวจ (ปง./ชง.)     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. คนงานทั่วไป       จ านวน      4     ต าแหน่ง 

กองช่าง  
 

มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)  จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน       1      ต าแหน่ง 
3. หัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)  จ านวน       1      ต าแหน่ง 
4. วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
6. นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา     จ านวน       1      ต าแหน่ง 



8. คนงานทั่วไป       จ านวน       4      ต าแหน่ง 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

มีมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
ด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน มาตรฐานการพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอย 
มาตรฐานการพัฒนาการด าเนินการด้านเอดส์  มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มาตรฐานห้อ งน้ า
สาธารณะ มาตรฐานหอพักและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติและงานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)  จ านวน   1      ต าแหน่ง 
2. หัวหนาฝุายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง)  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
3. หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน   1      ต าแหน่ง  
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา      จ านวน   3      ต าแหน่ง 
5. คนงานทั่วไป        จ านวน   4      ต าแหน่ง 
 

กองการศึกษา 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษานอก
ระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งาน
ศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)  จ านวน   1      ต าแหน่ง 
2. หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)  จ านวน   1      ต าแหน่ง 
3. หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จ านวน   1      ต าแหน่ง 
4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จ านวน   1      ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน   1      ต าแหน่ง 
6. ครู         จ านวน   3      ต าแหน่ง 
7. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)    จ านวน ว่าง 1 /ไม่ว่าง 1 ต าแหน่ง 

 8. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จ านวน   3      ต าแหน่ง 
 



8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 

         ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 
                    และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 



                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่
มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 

          เทศบาลต าบลดงเจน  ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจและปริมาณงาน ที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลดงเจน และเพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลต าบลดงเจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงใน
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้  

 
 
 



 

 
(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
(2) เงินประจ าต าแหน่ง หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 7  มีนาคม 
2559 และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าว 

(3) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คือ การค านวณเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
(3.1) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น 

ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี 
(3.2) กรณีต าแหน่งที่ก าหนดใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจาก          (อัตรา

เงินเดือนขั้นต่ าสุดของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด) หาร 2 คูณ
จ านวน 12 เดือน 
 (4)  ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1) + (2) + (3) 
 (5)  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
 (6) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในแต่ละปี รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพ่ิมค่าวิชา 
(พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจ าต าแหน่ งนิติกร 
(พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นต้น ให้ประมาณ
การในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5) 
 (7) คิดจาก (5) + (6) 
 (8)  คิดจาก (7) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1. เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
2. เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

  - เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
  - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
  - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
  - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
  - เงินวิทยฐานะ 
  - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
 (2)  ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน คิดจากข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมข้ึน (ประมาณการขั้นต่ า คนละ 1 

ขั้นในแต่ละปี กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดขึ้นใหม่ 
(เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขัน้สูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนดหาร 2 คูณ 12 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 



 
(3)  ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี 
(4)  รวมทั้งหมด 
(5)  คือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้ 20% คิดจาก (๔) ในแต่ละปี) 
(6) คิดจาก (4) + (5) 
(7) คิดจาก (6) คูณ ๑๐๐ หายด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชี่อสายงาน ระดับ จ านวน หมายเหตุ
ต าแหน่ง ต าแหน่ง ท้ังหมด

ชื่อ - สกลุ จ านวน เงินเดือน เงินประจ า 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566
(คน) ( 1 ) ต าแหนง่ (2)

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 1 628,440 168,000 1 1 1 - - - 20,640 21,000 21,600 817,080 838,080 859,680 (52,370)
ส านักปลัดเทศบาล (01)

2 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 435,720 42,000 1 1 1 - - - 13,200 13,320 13,320 490,920 504,240 517,560 (36,310)

3 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ต้น 1 1 389,400 18,000 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,080 420,720 434,160 447,240 (32,450)

4 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 422,640 18,000 1 1 1 +1 - - 13,080 13,200 13,320 453,720 466,920 480,240 (35,220)

5 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ (นกับริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 - 0 0 0 0 0 -1 - - - - - - - - 

6 หวัหนา้ฝ่ายปกครอง (นกับริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 475,560 18,000 1 1 1 - - - 15,240 15,720 16,440 508,800 524,520 540,960 (39,630)

7 นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 1 1 299,640 0 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360 (24,970)

8 นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480 (27,480)

9 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480 (27,480)
10 นักจัดการงานทะเบยีนละบตัร ช านาญการ 1 1 362,640 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 (30,220)
11 นิติกร ปก./ชก. 1 - 0 0 - 1 1 - +1 - - 355,320 12,000 - 355,320 367,320 ก าหนดเพ่ิม

12 นักวชิาการคอมพิวเตอร ์ ปก./ชก. 1 - 0 0 1 0 0 - -1 - - - - - - - ยบุเลิก

13 นักพฒันาชมุชน ช านาญการ 1 1 389,400 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,080 402,720 416,160 429,240 (32,450)

14 เจ้าพนักงานทะเบยีน ช านาญงาน 1 1 307,920 0 1 1 1 - - - 11,040 10,920 11,280 318,960 329,880 341,160 (25,660)

15 เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปฏบิติังาน 1 1 165,120 0 1 1 1 - - - 6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 (13,760)

ลูกจ้างประจ า

16 นักการ 1 1 203,520 0 1 1 1 - - - 7,320 7,440 7,200 210,840 218,280 225,480 (16,960)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)

เปล่ียนชือ่ฝ่ายให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ฯ จากต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธรุการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ปรับปรุงครั้งที ่2 ตามมต ิก.ท.จ.พะเยา ครั้งที ่10/2564 เมื่อวันที ่25 ตลุาคม 2564)

ท่ี

จ านวนที่มีอยู่ อตัราต าแหน่งท่ีคาดวา่ อตัราก าลังคน ภาระค่าใชจ้่าย ค่าใชจ้่ายรวม
ปจัจุบนั จะต้องใชใ้นชว่ง เพิม่/ลด ท่ีเพิม่ขึ้น  

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (3) (4)



 
 
 
 
 
 

17 พนักงานขบัรถยนต์ 1 1 112,800 0 1 1 1 +1 - - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 (9,400)

18 พนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 2 2 225,600 0 2 2 2 +2 - - 9,120 9,600 9,840 234,720 244,320 254,160 (9,400)

(ขบัรถบรรทุกน้ า)

19 พนักงานดับเพลิง 1 1 112,800 0 1 1 1 +1 - - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 (9,400)

พนักงานจ้างทัว่ไป

20 พนักงานขบัรถยนต์ 1 - 0 0 0 0 0 -1 - - - - - - - - ปรับทัว่ไปเปน็ภารกจิ ( ผู้มทีกัษะ)

21 พนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 2 - 0 0 0 0 0 -2 - - - - - - - - ปรับทัว่ไปเปน็ภารกจิ ( ผู้มทีกัษะ)

22 พนักงานดับเพลิง 3 2 216,000 0 2 2 2 -1 - - - - - 216,000 216,000 216,000 ปรับทัว่ ไปเปน็ภารกิจ (ผู้มีทกัษะ) จ านวน 1 อัตรา

23 คนงานทัว่ไป 1 - 0 0 1 - - - -1 - - - - - - ยบุเลิก

24 พนักงานขับรถยนต์ 1 - 0 0 - 1 1 - +1 - - 108,000 - - 108,000 108,000 ก าหนดเพ่ิม
กองคลัง(04)

25 ผู้อ านวยการกองคลัง (นกับริหารงานการคลัง) กลาง 1 - 538,200 134,400 1 1 1 - - - 19,200 19,200 19,200 691,800 711,000 730,200 วา่งเดิม

26 หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง (นกับริหารงานการคลัง) ต้น 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วา่งเดิม

27 หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 362,640 18,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 394,080 407,400 420,720 (30,220)

28 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วา่งเดิม

29 เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี ช านาญงาน 1 1 291,240 0 1 1 1 - - - 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360 (24,270)

30 เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังาน 1 1 199,800 0 1 1 1 - - - 7,440 7,320 7,200 207,240 214,560 221,760 (16,650)

31 นายชา่งส ารวจ ปง./ชง. 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วา่งเดิม
พนักงานจ้างทัว่ไป

32 คนงานทัว่ไป 4 - 0 0 4 - - - -4 - - - - - - ยบุเลิก



 
 
 
 
 
 

33 พนักงานขับรถยนต์ 1 - 0 0 - 1 1 - +1 - - 108,000 - - 108,000 108,000 ก าหนดเพ่ิม
กองช่าง(05)

34 ผู้อ านวยการกองชา่ง (นกับริหารงานชา่ง) กลาง 1 - 538,200 134,400 1 1 1 - - - 19,200 19,200 19,200 691,800 711,000 730,200 วา่ง

35 หัวหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง (นกับริหารงานช่าง) ต้น 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วา่งเดิม

36 หวัหนา้ฝ่ายการโยธา (นกับริหารงานชา่ง) ต้น 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วา่งเดิม

37 วศิวกรโยธา ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วา่งเดิม

38 เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน 1 1 275,040 0 1 1 1 - - - 10,800 10,920 11,160 285,840 296,760 307,920 (22,920)

39 นายชา่งโยธา ช านาญงาน 1 1 280,440 0 1 1 1 - - - 10,800 11,040 11,160 291,240 302,280 313,440 (23,370)

40 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 - 0 0 - 1 1 - +1 - - 297,900 9,720 - 297,900 307,620 ก าหนดเพ่ิม
พนักงานจ้างทัว่ไป

41 พนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 (9,000)

42 คนงานทัว่ไป 4 1 108,000 0 4 1 - - -3 - - - - 108,000 - ยบุเลิก

43 1 - 0 0 - 1 1 - +1 - - 108,000 - - 108,000 108,000 ก าหนดเพ่ิม
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม(06)

44 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) กลาง 1 1 749,640 134,400 1 1 1 - - - 24,240 24,000 33,000 908,280 932,280 965,280 (62,470)

กษ.2566

45 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ต้น 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วา่งเดิม

46 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ต้น 1 1 416,160 18,000 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,200 447,240 460,320 473,520 (34,680)

ยุบเลิก 3 อัต รา อีก 1 อัต ราจะหมดสัญญาจ้าง 10 มกราคม 2565 และยุบกรอบอัตราก าลังฯในรอบปรับแผนอัตราก าลัง เดื อน กุมภาพันธ์ 2565

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 



 
 
 
 
 
 

47 นักวชิาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 - 0 0 - 1 1 - +1 - - 355,320 12,000 - 355,320 367,320 ก าหนดเพ่ิม

48 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 - 0 0 - 1 1 - +1 - - 297,900 9,720 - 297,900 307,620 ก าหนดเพ่ิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)

49 พนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 3 3 338,400 0 3 3 3 +3 - - 13,680 14,400 14,760 352,080 366,480 381,240 (9,400)

(ขบัรถบรรทุกขยะ)

พนักงานจ้างทัว่ไป

50 พนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 3 - 0 0 0 0 0 -3 - - - - - - - - ปรับทัว่ไปเปน็ภารกจิ ( ผู้มทีกัษะ)

51 คนงานทัว่ไป 4 - 432,000 0 4 - - - -4 - - - - - - ยบุเลิก

52 พนักงานขับรถยนต์ 2 - 0 0 - 2 2 - +2 - - 216,000 - - 216,000 216,000 ก าหนดเพ่ิม

กองการศึกษา(08)

53 ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นกับริหารงานการศึกษา) ต้น 1 1 382,560 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 438,000 451,320 464,640 (31,880)

54 หัวหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา (นกับริหารงานการศึกษา) ต้น 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วา่งเดิม

55 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ) ต้น 1 1 376,080 18,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,440 407,400 420,720 434,160 (31,340)

56 นักวชิาการศึกษา ปฏบิติัการ 1 1 218,400 0 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,680 226,080 233,760 241,440 (18,200)

57 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏบิติังาน 1 1 196,080 0 1 1 1 - - - 7,440 7,320 7,440 203,520 210,840 218,280 (16,340)

58 ครู 3 3 0 0 3 3 3 - - - - - - - - - เงินอดุหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

59 ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)* 2 2 76,680 0 2 2 2 - - - 3,120 3,360 3,360 79,800 83,160 86,520 ปรับลดเปน็ พ.ท่ัวไป 

1 อตัรา เนื่ องจากเกษียณอายุราชการ



 
 
 

60 ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) 2 1 239,160 0 2 1 1 - -1 - 9,600 9,960 10,440 248,760 258,720 269,160 ยบุเลกิ 1 อัตรา

พนักงานจ้างทัว่ไป
61 ผู้ดูแลเด็ก 1 - 108,000 0 1 1 1 - - - 108,000 108,000 108,000 วา่ง

ปรับลดจาก พ.ภารกจิ เ ปน็ พ.ทัว่ไป

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)

62 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปฏบิติัการ 1 1 218,400 0 1 1 1 +1 - - 7,680 7,680 7,680 7,680 15,360 23,040 (18,200)

 ( 4 ) รวม 84 42 14,836,380 853,200 67 62 61 +9/-8 +9/-14 - 490,380 2,341,020 550,380 15,421,560 17,870,580 18,312,960 

 ( 5 ) ประมาณการประโชนต์อบแทนอื่น 15 % 2,313,234 2,680,587 2,746,944 

 ( 6) รวมเปน็ค่าใชจ้่ายบคุคลท้ังส้ิน 17,734,794 20,551,167 21,059,904 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 68,487,794 71,912,183 75,507,792 

 ( 7 ) คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25.89 28.58 27.89 

-ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2565  เปน็เงิน  71,912,183 บาท  (เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564)

หมายเหต ุ* สถ.จัดสรรเงินอุดหนุนรายละ 11,400 บาท/เดอืน 
-ไดต้ัง้งบประมาณตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564  เปน็เงิน  68,487,794 บาท  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2563)

 = (65,226,470 x 5%) + 65,226,470 = 68,487,794 บาท

 = (68,487,794 x 5%) + 68,487,795 = 71,912,183 บาท
-ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2566  เปน็เงิน  75,507,792 บาท (เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2565)

 = (71,912,183 x 5%) + 71,912,183 = 75,507,792 บาท
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เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง  เงนิ ค่ าตอบแทน/เงนิเพ่ิ มอ่ืนๆ หมายเหตุ
1 นายสัมพนัธ ์สุภากาวี ศิลปศาสตรบณัฑิต 33-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 33-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 628,440                        84,000 84,000 796,440 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (52,370 x 12) (7,000 x 12) (7,000 x 12)
ส านักปลัดเทศบาล

2 นางอมัพรรณ สิงหแ์กว้ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 33-2-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น 33-2-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น 422,640                        42,000 - 464,640 
(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (35,220 x 12) (3,500 x 12)

3 นายสายัณ เครือสาร ศิลปศาสตรบณัฑิต 33-2-01-2101-002 หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 33-2-01-2101-002 หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 382,560                        18,000 - 400,560 
(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (31,880 x 12) (1,500 x 12)

4 นายกนัตชาติ สอนใจ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 33-2-01-2101-003 หวัหน้าฝ่ายธรุการ ต้น 33-2-01-2101-003 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ต้น 416,160                        18,000 - 434,160 
(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (34,680 x 12) (1,500 x 12)

5 นางอ าพา เรืองมาลัย รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 33-2-01-2101-004 หวัหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 33-2-01-2101-004 หวัหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 468,960                        18,000 - 486,960 
(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (39,080 x 12) (1,500 x 12)

6 นางสาววรัิญชนา วงค์ไชย ศิลปศาสตรบณัฑิต 33-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 33-2-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏบิติัการ 293,880                        - - 293,880 
(24,490 x 12)

7 นางสุพรรณี กาวอีิน่ บริหารธรุกจิบณัฑิต 33-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ 33-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ปฏบิติัการ 323,760                        - - 323,760 
(26,980 x 12)

8 นางสาวแสงระว ีกลัยา บริหารธรุกจิบณัฑิต 33-2-01-3103-001 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 33-2-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิติัการ 323,760                        - - 323,760 
(26,980 x 12)

9 นายสุรชยั พรมวงค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต 33-2-01-3104-001 นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร ช านาญการ 33-2-01-3104-001 นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร ช านาญการ 356,160                        - - 356,160 
(29,680 x 12)

10 - - 33-2-01-3105-001 นิติกร - 33-2-01-3105-001 นิติกร ปก/ชก 355,320                        355,320 
(9,740+49,480) / 2 x 12

11 นายสุภาพ ส าราญใจ ศิลปศาสตรบณัฑิต 33-2-01-3801-001 นักพฒันาชมุชน ช านาญการ 33-2-01-3801-001 นักพฒันาชมุชน ช านาญการ 382,560                        - - 382,560 
(31,880 x 12)

12 นายกฤษณะ บญุยัง ศิลปศาสตรบณัฑิต 33-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบยีน ช านาญงาน 33-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบยีน ช านาญงาน 302,280                        - - 302,280 
(25,190 x 12)

13 นายทนงศักด์ิ กนัทะเงิน ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 33-2-01-4805-001 เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิติังาน 33-2-01-4805-001 เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิติังาน 162,000                        - - 162,000 
(13,500 x 12)

14 นายวโิรจน์  สุขเจริญ มัธยมศึกษาตอนปลาย - นักการ - - นักการ - 199,800 - - 199,800
(16,650 x 12)

หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อ ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายธุรการ (นักบรหิารงานทัว่ไป ระดับต้น) เปน็ หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป (นักบรหิารงานทัว่ไป ระดับต้น) ใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตรากลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

ก าหนดต าแหน่งใหม ่มติ ก.ท.จ.พะเยา 

คร้ังท่ี 10/2564 เมือ่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564

ลูกจ้างประจ า
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เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง  เงนิ ค่ าตอบแทน/เงนิเพ่ิ มอ่ืนๆ หมายเหตุ

15 นายเอกภพ  สุภาษา ประกาศนียบตัรวชิาชพี - พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ - 112,800                        - 24,000 136,800     
(9,400 x 12) (2,000 x 12)

16 นายสุทธชิยั  สิงหแ์กว้ ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - 112,800                        - 24,000 136,800     

ขนาดเบา (ขบัรถบรรทุกน้ า) ขนาดเบา (ขบัรถบรรทุกน้ า) (9,400 x 12) (2,000 x 12)
17 นายเกรียงไกร  วงค์ไชย ปริญญาตรี - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - 112,800                        - 24,000 136,800     

รัฐประศาสนศาสตร์ ขนาดเบา (ขบัรถบรรทุกน้ า) ขนาดเบา (ขบัรถบรรทุกน้ า) (9,400 x 12) (2,000 x 12)
18 นายชลิต  เย็นจิต ปริญญาตรี - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 112,800                        - 24,000 136,800     

วทิยาศาสตร์การกฬีา (9,400 x 12) (2,000 x 12)

19 นายขวญัชยั ชอบจิต มัธยมศึกษาตอนปลาย - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000                        - 12,000 120,000     
(9,000 x 12) (1,000 x 12)

20 (วา่ง) - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000                        - 12,000 120,000     
(9,000 x 12) (1,000 x 12)

21 - พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์

22 - - 33-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 33-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 538,200                        67,200 67,200 672,600 
(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (22140+67560) / 2 x 12 (5,600 x 12) (5,600 x 12) (วา่งเดิม)

23 นางสาวชลีุ สุริยะวงค์ 33-2-04-2102-002 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 33-2-04-2102-002 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 575,880                        18,000 - 593,880 
(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (47,990 x 12) (1,500 x 12)

24 นางกรรณิกา สุริยะวงค์ บริหารธรุกจิมหาบณัฑิต 33-2-04-2102-003 หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ ต้น 33-2-04-2102-003 หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ ต้น 349,320                        18,000 - 367,320 
(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (29,110 x 12) (1,500 x 12)

25 (วา่ง) 33-2-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก./ชก. 33-2-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก./ชก. 190,080                        - - 190,080 
(15,840 x 12)

26 นางสุพรรษา ขตัติยะ ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 33-2-04-4201-001 เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ช านาญงาน 33-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ช านาญงาน 285,840                        - - 285,840 

(23,820 x 12)

27 นางสาวภานมุาศ ดีพัฒนกุล ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 33-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังาน 33-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังาน 196,080                        - - 196,080 
(16,340 x 12)

28  -  - 33-2-04-4703-001 นายชา่งส ารวจ ปง/ชง 33-2-04-4703-001 นายชา่งส ารวจ ปง/ชง 297,900                        - - 297,900 
(8,750+40,900) / 2 x 12) (วา่งเดิม)

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตรากลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)

พนักงานจ้างทัว่ไป

ก าหนดต าแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา 
คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564

กองคลัง
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เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง  เงนิ ค่ าตอบแทน/เงนิเพ่ิ มอ่ืนๆ หมายเหตุ

29 - พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ -

30 (วา่ง) 33-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองชา่ง กลาง 33-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองชา่ง กลาง 558,720                        67,200 67,200 693,120 
(นักบริหารงานชา่ง) (นักบริหารงานชา่ง) (46,560 x 12) (5,600 x 2) (5,600 x 12)

31 - - 33-2-05-2103-002 หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 33-2-05-2103-002 หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 393,600                        18,000 - 411,600 

(นักบริหารงานชา่ง) (นักบริหารงานชา่ง) (15,430+50,170) / 2 x 12) (1,500 x 12) (วา่งเดิม)
32 - - 33-2-05-2103-003 หวัหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 33-2-05-2103-003 หวัหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 393,600                        18,000 - 411,600 

(นักบริหารงานชา่ง) (นักบริหารงานชา่ง) (15,430+50,170 ) / 2 x 12) (1,500 x 12) (วา่งเดิม)
33 - - 33-2-05-3701-001 วศิวกรโยธา ปก/ชก 33-2-05-3701-001 วศิวกรโยธา ปก/ชก 355,320                        - - 355,320 

(9,740+49,480) / 2 x 12 (วา่งเดิม)

34 นางณัฎฐริกา พนัธลีุ ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 33-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏบิติังาน 33-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน 269,880                        - - 269,880 

(22,490 x 12)

35 นายจารึก  บา้นคุ้ม ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 33-2-05-4701-001 นายชา่งโยธา ช านาญงาน 33-2-05-4701-001 นายชา่งโยธา ช านาญงาน 275,040                        - - 275,040 

(22,920 x 12)

36 33-2-05-4701-002 นายชา่งโยธา ปง./ชง. 33-2-05-4701-002 นายชา่งโยธา ปง./ชง. 297,900                        297,900 

(8,750+40,900) / 2 x 12)

37 นายพจน์ วงศ์ไชย มัธยมศึกษาตอนต้น - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - 108,000                        - 12,000 120,000     
(9,000 x 12) (1,000 x 12)

38 นายอทิธพิล เครือสาร ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000                        - 12,000 120,000     

(9,000 x 12) (1,000 x 12)

39 (วา่ง) - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา -

กองช่าง

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตรากลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

พนักงานจ้างทัว่ไป
ก าหนดต าแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา 

คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564

ก าหนดต าแหน่งใหม ่มติ ก.ท.จ.พะเยา 

คร้ังท่ี 10/2564 เมือ่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564

พนักงานจ้างทัว่ไป

ก าหนดต าแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา 

คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564



 
 
 
 
 
 
 

11. บญัชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ 3/6

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง  เงนิ ค่ าตอบแทน/เงนิเพ่ิ มอ่ืนๆ หมายเหตุ

40 นายองอาจ บญุมา บริหารสาธารณสุข 33-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กลาง 33-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กลาง 725,400                        67,200 67,200 859,800 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข) (60,450 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

41 - - 33-2-06-2104-002 หวัหนา้ฝ่ายบริหารสาธารณสุข ต้น 33-2-06-2104-002 หวัหนา้ฝ่ายบริหารสาธารณสุข ต้น 393,600                        18,000 - 411,600 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข) (15,430+50,170) / 2 x 12 (1,500 x 12) (วา่งเดิม)

42 นายอรัญ อนิต๊ะราช สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 33-2-06-2104-003 หวัหนา้ฝ่ายบริการสาธารณสุข ต้น 33-2-06-2104-003 หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ต้น 409,320                        18,000 - 427,320 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข) (34,110 x 12) (1,500 x 12)

43 - - 33-2-06-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ปก./ชก. 33-2-06-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ปก/ชก 355,320                        355,320 
(9,740+49,480) / 2 x 12

44 - - 33-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 33-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 297,900                        297,900 
(8,750+40,900) / 2 x 12)

45 นายยุทธภมูิ  ฟองจ า ศิลปศาสตรบณัฑิต - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - 112,800                        - 24,000 136,800     
ขนาดเบา (รถบรรทกุขยะ) ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (9,400x12) (2,000x12)

46 นายไพรินทร์  ร าไพ มัธยมศึกษาตอนปลาย - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - 112,800                        - 24,000 136,800     
ขนาดเบา (รถบรรทกุขยะ) ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (9,400x12) (2,000x12)

47 นายอดุร  ชอบธรรม ประถมศึกษา - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - - พนักงานขบัเคร่ืองจักรกล - 112,800                        - 24,000 136,800     
ขนาดเบา (รถบรรทกุขยะ) ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (9,400x12) (2,000x12)

48 - พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ -

49 - พนักงานขบัรถยนต์ - - พนักงานขบัรถยนต์ - ก าหนดต าแหน่งใหม ่มติ ก.ท.จ.พะเยา 

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ก าหนดต าแหน่งใหม ่มติ ก.ท.จ.พะเยา 

คร้ังท่ี 10/2564 เมือ่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564

ก าหนดต าแหน่งใหม ่มติ ก.ท.จ.พะเยา 

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตรากลังใหม่

คร้ังท่ี 10/2564 เมือ่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)

พนักงานจ้างทัว่ไป
ก าหนดต าแหน่งใหม ่มติ ก.ท.จ.พะเยา 

คร้ังท่ี 10/2564 เมือ่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564

คร้ังท่ี 10/2564 เมือ่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564
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เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง  เงนิ ค่ าตอบแทน/เงนิเพ่ิ มอ่ืนๆ หมายเหตุ

50 นายอนุทิน แกว้เทพ คุรุศาสตร์บณัฑิต 33-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 33-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 376,080                        42,000 - 418,080 
(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (31,340 x 12) (3,500 x 12)

51 - - 33-2-08-217-002 หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 33-2-08-217-002 หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 393,600                        18,000 - 411,600 
(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (15,430+50,170) / 2 x 12 (1,500 x 12) (วา่งเดิม)

52 นางอรวรรณ วงค์ไชย ศึกษาศาสตรบณัฑิต 33-2-08-2107-003 หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ต้น 33-2-08-2107-003 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้น 369,480                        18,000 - 387,480 
(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (30,790 x 12) (1,500 x 12)

53 นางสาวดาริน ฟองแกว้ ครุศาสตรบณัฑิต 33-2-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา ปฏบิติัการ 33-2-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา ปฏบิติัการ 214,560                        - - 214,560 
(17,880 x 12)

54 นางเรณู เย่ียมราษฎร์ บริหารธรุกจิมหาบณัฑิต 33-2-08-4101-002 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏบิติังาน 33-2-08-4101-002 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏบิติังาน 192,360                        - - 192,360 
(16,030 x 12)

55 นางสุริยา  เผ่าศรีไชย ครุศาสตรบณัฑิต 332086600173 ครู คศ.1 332086600173 ครู คศ.2 303,840                        42,000 - 345,840 
การศึกษาปฐมวยั (25,320 x 12) (3,500 x 12)

56 นางสาวทรงพร  ฟองจ า ครุศาสตรบณัฑิต 332086600174 ครู คศ.1 332086600174 ครู คศ.2 298,320                        42,000 - 340,320 
ปฐมวยัศึกษา (24,860 x 12) (3,500 x 12)

57 นางวาทินี  สิงหแ์กว้ ครุศาสตรบณัฑิต 332086600175 ครู คศ.1 332086600175 ครู คศ.2 296,880                        42,000 - 338,880 
ศึกษาปฐมวยั (24,740 x 12) (3,500 x 12)

58 นางปราณี  เดชะบญุ มัธยมศึกษาตอนปลาย - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก - 175,560                        - - 175,560 
(ผู้มีทักษะ) (ผู้มีทักษะ) (14,630x12)

59 - - - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก - 108,000                        - - 108,000 
(ผู้มีทักษะ) (ผู้มีทักษะ) (9,000x12)

60 นางชนาภา  ชอบจิต มัธยมศึกษาตอนปลาย - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก - 174,720                        - - 174,720 
(ผู้มีทักษะ) (ผู้มีทักษะ) (14,560x12)

61 นางล าดวน  ฟกัแกว้ ศิลปศาสตรบณัฑิต - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ - 239,160                        - - 239,160 
ศึกษาศาสตร (ปฐมวยั) (ผู้มีคุณวฒิุ) (ผู้มีคุณวฒิุ) (19,930 x 12)

หมายเหต ุ: พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเดก็ ออกจากราชการ กรณีอายคุรบ 60 ป ีบริบรูณ์ จ านวน 1 ราย เมื่อวันที ่26 กุมภาพันธ ์2564

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตรากลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง

กองการศึกษา

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. บญัชีแสดงจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ 6/6

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิประจ าต าแหน่ง  เงนิ ค่ าตอบแทน/เงนิเพ่ิ มอ่ืนๆ หมายเหตุ

62 - - 33-2-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 33-2-08-2107-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก 355,320                        - - 355,320 
(9,740+49,480) / 2 x 12

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตรากลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจ าต าแหน่ง



 
 
 

ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณ
คนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้
ก าลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
โดยเทศบาลต าบลดงเจน ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่ว่าอยู่ใน
เกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้ 

เทศบาลต าบลดงเจน ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ ข้าราชการและ
พนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้เทศบาลต าบลดงเจน 
เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจ้า 
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับค าแนะน า
ปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของงาน
และการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากข้ึน 

 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 



7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้ รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 

เทศบาลต าบลดงเจน ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย 
ของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เทศบาลต าบลดงเจน เป็นเทศบาลที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. เทศบาลต าบลดงเจน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  เทศบาลต าบลดงเจน มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ   WIFI ฟรี  
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลดงเจน  ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุก
ต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 



 
 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เทศบาลต าบลดงเจน เห็นว่า มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่าง
ภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลดงเจน  ประกอบด้วย 
 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  เทศบาลต าบลดงเจน  ได้จัดท าประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง ตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และลูกจ้างของหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วน
ตน อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยม
หลักของจริยธรรม   ดังนี้  

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

 
 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 


